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Abstrakt
Könssjukdomar ökar markant i Skandinavien. År 2007 anmäldes till det 
svenska Smittskyddsinstitutet 45% fler fall av klamydia än föregående år. 
Att drabbas av en könssjukdom innebär livsförändringar och många starka 
känslor. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av att 
leva med de sexuellt överförbara sjukdomarna, klamydia, kondylom och 
genital herpes. Nio vetenskapliga artiklar analyserades genom en kvalitativ 
manifest innehållsanalys som resulterade i sex kategorier av innehållet: Att 
möta sjukdomen med chock, oro och förvirring; Att få sin självbild rubbad; 
Att ha behov av att prata men att frukta andras negativa reaktioner; Att 
uppleva en förändring i sitt sociala liv; Att känna rädsla för sjukdomens 
fysiska konsekvenser; Att acceptera och hantera sjukdomen. Resultatet 
visade att diagnosen väckte känslor av chock, skuld och självförakt. Stigman 
gjorde avslöjandet av sjukdomen svårt och deltagare fruktade att smitta 
andra eller att drabbas av cancer eller sterilitet. En del kunde acceptera 
sjukdomen med en positiv insikt. Vårdpersonal har en viktig roll i 
bekämpandet av de stigmatiserande attityder samhället har gentemot de 
drabbade. Studien bidrar till en fördjupad förståelse för patientens 
upplevelser och ger sjuksköterskan möjlighet att erbjuda en värdig individ 
anpassad omvårdnad.

Nyckelord: Litteraturstudie, kvalitativ manifest innehållsanalys, sexuellt 
överförbar sjukdom, klamydia, kondylom, genital herpes, upplevelse.
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Skandinavien är känd för sin liberala attityd gentemot sexualitet där intimitet och kärlek 

diskuteras öppet och är accepterat. Trots god kunskap hos de unga vuxna och strategier från 

den offentliga vården för att förbättra den sexuella hälsan så som kostnadsfri behandling och 

provtagning förekommer det fortfarande problem med sexuell smitta. Ungdomen är en tid 

präglad av identitetssökande, utforskande av frihet och testande av gränser. En tidig sexdebut, 

flera sexpartners och bristfälligt användande av kondom är orsaker till sexuellt överförbara 

sjukdomar. Kontextbundna element kan kopplas till den sexuella hälsan och där är bland 

annat rökning och alkoholvanor riskfaktorer (Christianson, Johansson, Emmelin & Westman, 

2003).

Klamydia, kondylom och genital herpes diagnostiseras allt mer oftare i Sverige (Edgardh, 

2002). Kondylom och genital herpes är dock inte anmälningspliktiga i motsats till klamydia. 

De rapporterade fallen av klamydia de sista tio åren har mer än tredubblats enligt register på 

Smittskyddsinstitutet (2008). Klamydia förekommer framför allt i åldrarna 15-25 år, främst 

hos yngre kvinnor och hos de personer vilkas levnads och sexualvanor förändrats under 

senare år. Ökningen ses som en markör av risk för andra sexuellt överförbara infektioner 

(Edgardh, 2002). Inkubationstiden är mellan en och tre veckor och hos kvinnor med symtom 

kan mellanblödningar, flytning och sveda uppstå. Hos män förekommer flytningar och ömhet 

samt svullnad i pungen. Klamydia hör till den infektion som kan leda till allvarliga 

komplikationer som till exempel infertilitet och då många bärare av infektionen är 

symptomfria hindras diagnostiseringen och därmed höjs risken för dessa komplikationer 

(Manavi, 2006).

Kondylom (könsvårtor) orsakas av vårtvirus, papillomavirus. Kondylom är troligen lika 

vanligt som herpes och vanligare än klamydia. De flesta vårtorna ger inga besvär mer än att 

de känns. Vårtorna är inte livshotande men klåda och sveda på eller omkring könsorganen 

förekommer vid kroniska papillomavirus-infektioner. När fransiga kondylom sitter i slidan, på 

livmodertappen eller i ändtarmen kan även blödningar förekomma. Kvinnor med könsvårtor i 

sin historia har visats ha en ökad risk för att utveckla neoplasi och cervixcancer (Kjær et al., 

2007; Gupta, Warren & Wald, 2007).

Genital Herpes orsakas av Herpes simplex virus (HSV), som förekommer i två närbesläktade 

former HSV-1 och HSV-2. HSV-1 är ett virus som vanligtvis orsakar munherpes men som 

kan ge genital herpes genom oralsex. HSV-2 är den största orsaken till genital herpes i 
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världen och smittas genom sexuell kontakt. Viruset kommer in genom slemhinnorna och en 

inflammatorisk reaktion sker då viruset förläggs i de perifera nervsensorerna. Detta leder inte 

till döden av nervcellen utan i stället träder viruset in i ett latent stadium i nervknutan där det 

kan leva kvar lika länge som den infekterade personen. Cirka 70 procent av 

världsbefolkningen är bärare av detta virus och infektionen är livslång med återkommande 

episoder då viruset reaktiveras. Symtomen uppkommer i form av blåsor som övergår till sår. 

Förstagångs infektioner kan vara mycket smärtsamma i jämförelse med återkommande 

infektioner, men symtomen varierar i styrka och svårighetsgrad mellan individer. 

Behandlingen med antivirala medel lindrar symtomen och förebygger komplikationer så som 

urinretention och aseptisk meningit. Antivirala medel kan dock inte utrota HSV infektionen 

(Gupta et al., 2007).

Enligt Young, Nussbaum och Monin (2007) har samhället en mycket stor tendens att 

stigmatisera sexuellt överförbara sjukdomar. Denna stigmatisering kan i många fall leda till 

avvisande attityder och mobbning, förlust av relationer med närstående och vänner och även 

mistande av arbete och bostad. Därtill har Young et al. (2007) påvisat att denna stigmatisering 

påverkar beslutet om att avstå från att genomgå ett diagnostiskt test eller berätta för andra att 

man är smittad av en sexuellt överförbar sjukdom. Det har visats att de som har en 

stigmatiserad syn på sexuellt överförbara sjukdomar även har en falsk uppfattning om att de 

löper mindre risk för smitta då de inte har den synen på sig själva. Allt detta leder till 

allvarliga konsekvenser beträffande människors hälsa och smittspridningen av dessa 

sjukdomar.

Enligt ICN: s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) ska sjuksköterskans vård 

baseras på hänsyn till de mänskliga rättigheterna, bland dem att behandla människor med 

respekt och värdighet. Ökningen av inträffade fall i Sverige av sexuellt överförda sjukdomar 

som klamydia, herpes och kondylom gör det vanligare att sjuksköterskor möter sådana 

patienter. För att kunna garantera personer med sexuellt överförda sjukdomar ett värdigt och 

fördomsfritt bemötande är det viktigt för sjuksköterskan att ha en ökad förståelse för dessa 

personers upplevelser och för hur samhällets stigmatisering gentemot de patienterna påverkar 

deras tillvaro. Syftet med denna litteraturuppsats är därför att beskriva upplevelsen av att leva 

med de sexuellt överförbara sjukdomarna, kondylom, genital herpes och klamydia.
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Metod

Litteratursökning

Studien är en litteraturstudie och syftet är att beskriva människors upplevelser från ett 

inifrånperspektiv. Vi gjorde en systematisk sökning i databaserna PubMed, PsycINFO och 

Cinahl. Vi tog även del av artiklarnas litteraturlista och länkarna till relaterade artiklar i 

sökmotorerna. Inklusionskriterier var män och kvinnor i alla åldrar med klamydia, kondylom 

eller genital herpes. Exklusionskriterier var HIV och AIDS då mycket forskning fanns om 

dessa områden och fokus för vår studie skulle ligga på några av de vanligaste sexuellt 

överförbara sjukdomar i Sverige. Även artiklar skrivna på annat språk än svenska eller 

engelska exkluderades. Sökorden som vi använde oss av var Chlamydia infections, Herpes 

genitalis, Condylomata Acuminata, Genital warts, personal satisfaction, self concept, 

psychological adaptation, emotions, quality of life och life change events. Sökorden 

kombinerades för att få artiklar som svarade mot syftet. För att garantera ett rätt ordval i 

sökningen använde vi oss av Mesh- och Keywords-termer. Även fria sökord har nyttjats i 

sökningen av litteratur för inledningen. I tabell 1 nedan visas en översikt av 

litteratursökningen. Abstraktet i de artiklarna med en titel som föreföll vara av betydelse för 

vår studie lästes för att bedöma om de svarade mot studiens syfte. Kvalitetsgranskning av de 9 

valda artiklar (tabell 2) gjordes enligt principer beskrivna i Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006, s.156). Vi följde anvisningarna enligt dessa principer och artiklarna tilldelades därefter 

betyget låg, medel eller hög. Vi bestämde att vi endast skulle använda oss av studier som 

minst bedömts hålla medel kvalitet.
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning för analysen

Syftet med sökning: upplevelse av att smittas av en sexuell överförbar sjukdom: Kondylom, 
Herpes och Klamydia. 

Söknr * Söktermer Antal
träffar

Valda
artiklar

PubMed 080122

1 Mesh Chlamydia Infections 11309 0

2 Mesh Herpes Genitalis 2407 0

3 Mesh Condylomata Acuminata 2477 0

4 Mesh Personal Satisfaction 5923 0

5 Mesh Self Concept 46840 0

6 Mesh Adaptation, Psychological 69729 0

7 Mesh Emotions 109846 0

8 Mesh Quality of Life 63697 0

9 Mesh Life Change Events 13341 0

10 4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 271078 0

11 1 AND 10 20 2

12 Sökning 11 – Item 2 – Related articles 122 1

13 2 AND 10 72 1

14 Sökning 13 - Item 4 – Related articles 329 1

15 3 AND 10 12 1

PsycINFO 080123

16 KW Chlamydia 234 0

17 KW Genital Herpes 105 2

18 KW Genital Warts 54 1

*Mesh- Mesh termer i databasen PubMed, KW- Keywords i databasen PsycINFO

Dataanalys

För analys av data har kvalitativ manifest innehållsanalys använts. Denna analys fokuserar på 

mänsklig kommunikation och är användbar i praktik och utbildning för sjuksköterskor och 

andra professionella. Manifest ansats innebär att endast det som står i texten analyseras och 

tolkningar undviks (Downe-Wamboldt, 1992). Målet var att åstadkomma en detaljerad och 

systematisk framställning av grupperingar från intervjuerna och att sammanställa dessa med 

intervjuerna till ett omfattande och rimligt kategorisystem (Burnard, 1991).

Burnards kvalitativa innehållsanalys är uppdelad i 14 steg och vi har följt de steg som var 

relevanta för vår studie. Genom att börja med en fördjupning där intervjuerna läses flera 

gånger får man en helhetsförståelse och kan göra en kondensering av meningsenheter som 
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svarar på syftet och där endast kärnan behålls. Vi jobbade textnära, förde ihop de enheter som 

hade likheter och satte etikett på dem. Dessa kodades med ett namn och bildade en kategori 

som blev bredare och bredare i varje steg. De slutgiltiga kategorierna är rena och uteslutande, 

ingen textenhet passar in i fler än en kategori (Burnard, 1991).

Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=9)
Författare / År Typ av 

studie
Deltagare Metod

Datainsamling 
/Analys

Huvud fynd Kvalitet
(Hög, 
Medel, 
Låg)

Blickford
et al. 2007

Kvalitativ 6 personer 
med genital 
herpes

Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer + 
skrivna 
kommentar / 
Kvalitativ 
manifest 
innehållsanalys

Kvalitativt resultat:
Två kategorier:
- Avslöjandet för 

sexuella partners
- Stigmatisering

Hög

Duncan
et al., 2001

Kvalitativ 17 kvinnor 
med klamydia

Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer / 
Fenomenologisk 
tolkningsanalys

Tre kategorier:
- Uppfattning av 

stigma associerad 
till sexuell 
överförbara 
sjukdomar

- Osäkerhet om 
framtidens fertil 
hälsa

- Oro för partnerns 
attityd mot 
diagnosen

Hög

Hammarlund & 
Nyström,
2004

Kvalitativ 10 kvinnor 
med kondylom

Kvalitativa 
intervjuer / 
Kvalitativ
manifest 
innehållsanalys

Sex kategorier:
- Att vara ett offer
- Att känna 

självförakt
- Att blunda för sin 

egen livsstils 
inverkan

- Att träda in i en 
kvinnas värld

- Att lära känna sin 
egen kropp

- Att dela en 
olycklig händelse

Hög
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Tabell 2 (forts.) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=9)

Författare / År Typ av 
studie

Deltagare Metod
Datainsamling 
/Analys

Huvud fynd Kvalitet
(Hög, 
Medel, 
Låg)

Lee & Craft, 
2002

Kvalitativ 20 personer 
med genital 
herpes.

Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer / 
Kvalitativ 
manifest 
innehållsanalys

Fyra kategorier:
- Innebörd och 

reaktioner
- Anledningar för att 

berätta
- Stigmatisering 

uppväcker ett 
försök till 
självbekräftelse

- Stigmatiseringens 
relevans och 
effekter

Medel

Melville
et al., 2003

Kvalitativ 4 personer 
med genital 
herpes

Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer / 
Grounded theory, 
kodning och 
kategorisering

Tre kategorier:
- Korttids 

emotionella 
upplevelse

- Korttids 
psykosociala 
upplevelse

- Långtids 
upplevelse

Hög

Perrin
et al., 2006

Kvalitativ 52 kvinnor 
med humant 
papillom virus 
(HPV-
kondylom)

Djupa intervjuer / 
Kvalitativ 
manifest 
innehållsanalys 

Tre kategorier:
- Kunskap om HPV
- Känslomässiga 

svar
- Avslöjande av 

HPV diagnosen 
för andra 
människor

Medel

Piercy, 2006 Kvalitativ 50 personer 
med klamydia

Kvalitativa 
ostrukturerade 
intervjuer /
Kvalitativ 
manifest 
innehållsanalys

Tre kategorier: 
- Effekten av 

diagnosen
- Att få diagnosen
- Att förändra 

effekten av 
diagnosen

Hög

Redfern & 
Hutchinson, 
1994

Kvalitativ 8 kvinnor med 
klamydia, 
kondylom och 
genital herpes

Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer / 
Kvalitativ 
manifest 
innehållsanalys

Tre kategorier:
- Att skydda sig 

själv
- Att förnya självet
- Att bevara självet

Hög

Swanson & 
Chenitz, 1993

Kvalitativ 70 personer 
med genital
herpes

Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer / 
Kvalitativ 
manifest 
innehållsanalys

Fyra kategorier:
- Heterosexuella 

relationer
- Reaktioner på 

diagnosen STD*

- Orsaksförklaringar
- Återkommande 

teman

Hög

* STD= Sexually Transmitted Diseases
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Resultat

I analysen ingick totalt nio artiklar som svarade på frågeställningen. Människors upplevelser 

av att leva med de sexuellt överförbara sjukdomarna, klamydia, kondylom och genital herpes 

resulterade i sex kategorier (tabell 3) som presenteras i löpande text och illustreras med citat 

från studierna.

Tabell 3 Översikt över kategorierna

Kategorier 

Att möta sjukdomen med chock, oro och förvirring

Att få sin självbild rubbad

Att ha behov av att prata men frukta andras reaktioner

Att uppleva en förändring i sitt sociala liv

Att känna rädsla för sjukdomens fysiska konsekvenser

Att acceptera och hantera sjukdomen

Att möta sjukdomen med chock, oro och förvirring

Chock var en av de första och övergripande reaktionerna hos personer som diagnostiserades 

med en av de sexuellt överförbara sjukdomarna kondylom, klamydia och genital herpes 

(Bickford, Barton & Mandalia, 2007; Duncan, Hart, Scoular & Bigrigg, 2001; Melville et al., 

2003; Perrin et al., 2006; Piercy, 2006; Redfern & Hutchinson, 1994). Orsakerna till detta sätt 

att reagera var olika från person till person men det handlade ofta om att man tidigare inte haft 

några symtom, alltså inte trott sig vara sjuk och därmed mötte diagnosen med överraskning 

(Melville et al., 2003).

I was a little freaked out. It was such a surprise. I thought, ‘Are you 
sure?’ To my knowledge . . . I never had any symptoms that I took to 
be symptoms of genital herpes. (Melville et al., 2003, s.281)

En annan orsak var att man trots sina symtom inte kopplat dessa till en sexuellt överförbar 

sjukdom eller inte fått någon diagnos för sina symtom (Swanson & Chenitz, 1993). Brist på 

symtom och ovisshet om smittillfället var orsaken till den förvirring som ofta uppstod i 

samband med chockreaktionen (Melville et al., 2003; Perrin et al., 2006; Piercy, 2006).

The confusing part about it was that I had it for about a year and a 
half before I knew I had it... I went to three different doctors or clinics 
and they told me... it wasn't herpes. (Swanson & Chenitz, 1993, s. 279)
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When she (the physician) tells me that I have it (HSV-2) and really do 
not have it (symptoms), I don’t understand. (Melville et al., 2003, 
s.282)

Vanligt förekommande var att diagnosen även åstadkom en känsla av oro för det okända och 

detta på grund av de deltagandes brist på kunskap om sjukdomens innebörd (Duncan et al., 

2001; Melville et al., 2003; Perrin et al., 2006; Swanson & Chenitz, 1993; Piercy, 2001; 

Redfern & Hutchinson, 1994).

Am I ever going to have outbreaks? I don’t even know how to 
recognise the signs. She says I may never have an outbreak but I may 
also get outbreaks. If I catch a fever, I’m thinking to myself . . . 
because I know that’s one of the signs because I read through it, (am 
I) having an outbreak now . . . it’s just questions. (Melville et al., 
2003, s.282)

Att få sin självbild rubbad

I flera studier (Duncan et al., 2001; Hammarlund & Nyström, 2004; Melville et al., 2003; 

Perrin et al., 2006; Redfern & Hutchinson, 1994; Swanson & Chenitz, 1993) framkom att 

deltagare lade skulden på sig själva för att de blivit smittade. De var arga och besvikna på sig 

själva för deras handlande och upplevde att de var bland annat naiva och dumma (Perrin et al., 

2006; Redfern & Hutchinson, 1994). Deltagare skuldbelade sig själva så mycket att det tillslut 

ledde till självförakt och skam (Hammarlund och Nyström, 2004).

I was really disappointed with myself. Because I was really young. I 
had that information but still made really poor choices. I didn't protect 
myself and I really just, I'm Christian and I was going against my faith 
and doing things I didn't believe I should be doing. So I was just very 
disappointed with myself. I put myself in a position to get that. (Perrin 
et al., 2006, s.102)

Personer med en sexuellt överförbar sjukdom beskrev hur deras självbild förändrades när 

de blev smittade (Lee & Craft, 2002; Melville et al., 2003; Piercy, 2001; Redfern & 

Hutchinson, 1994; Swanson & Chenitz, 1993). Att anse sig övergått till att vara skadat gods 

och inte längre se sig själv som sexuellt önskvärd hörde till deltagares beskrivningar i en 

studie av Melville et al. (2003).

It makes me feel very insecure. Just kind of inferior, like I think that if I 
didn’t have herpes, I’d be more assertive or more aggressive or just 
more self-confident… I always think that it’s kind of the opposite of a 
bargaining chip, if that makes any sense to you… It’s something that 
makes me inferior. (Swanson & Chenitz, 1993, s.290)
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Deltagare i flera studier (Bickford et al., 2007; Duncan et al., 2001; Hammarlund & Nyström, 

2004; Perrin et al., 2006; Piercy, 2001; Redfern & Hutchinson, 1994) beskrev att de kände sig 

smutsiga och denna känsla av orenhet genomsyrade beskrivningarna. En av deltagarna i 

studien utförd av Swanson och Chenitz (1993) beskrev sig själv som att ha blivit oattraktiv till 

följd av sjukdomen.

Because I think at first, if the doctor says that to you [the diagnosis of 
infection] and you just feel so dirty as though you’re the only one that 
it’s happened to. (Piercy, 2001, s.229)

I studier av Duncan et al. (2001); Melville et al. (2003) och Piercy (2001) beskrev deltagare 

att de upplevde det som orättvist att just de blivit drabbade. En av orsakerna till att man 

upplevde sjukdomen som orättvis var att man såg på sig själv som en ansvarstagande 

människa som varit pålitlig, arbetat och betalat räkningar (Melville et al., 2003). En annan 

orsak till denna känsla av orättvisa var att man inte tyckte att man hade haft flera sexpartners 

och därmed inte borde ha fått sjukdomen (Duncan et al., 2001).

In all honesty, like I always imagined that [the clinic was] like . . . this 
is terrible, this is totally judgmental, but, like seedy, seedy people and 
people that are . . . not prostitutes, I wouldn't go s far as to say that, 
but just a lot . . . that sort of place, you know, like filthy men go and a 
lot of men sitting about. `Cos I mean, I don't sleep about and that's 
why, like, why do I have to go to one of these places, you know. 
(Duncan et al., 2001, s.196)

Att ha behov av att prata men frukta andras reaktioner

Deltagare i flera studier upplevde att de hade ett stort behov av att berätta för andra om 

infektionen men att det var svårt att ta det steget (Duncan et al., 2001; Lee & Craft, 2002; 

Melville et al., 2003; Perrin et al., 2006). Genom att prata om det hoppades de få social 

acceptans och stöd så att de kunde fortsätta vara de personer de alltid varit (Duncan et al., 

2001; Lee & Craft, 2002; Perrin et al., 2006; Swanson & Chenitz, 1993). De valde därför med 

omsorg de personer de skulle berätta för och dessa var de som de ansåg vara mer 

accepterande (Hammarlund & Nyström, 2004; Lee & Craft, 2002).
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Since he accepted me and still loved me and wanted me and still slept 
with me, he wasn’t afraid of me either. He completely forgot about it. I 
felt like now I can tell another person, and if I am rejected, so what? I 
know that someone accepted me. If he had rejected me, I don’t know if 
I could ever have told anyone else. I don’t think I could have survived 
it. (Swanson & Chenitz, 1993, s.288)

Deltagare kände behovet av att berätta då de betedde sig på ett opassande sätt, t ex då de var 

otrevliga eller hade en dålig dag utan att de utomstående förstod varför. En av de intervjuade 

personerna menade att hon många gånger hade önskat berätta om infektionen för sin mor i 

stunder då mamman inte förstod varför hon var på ett sådant dåligt humör (Lee & Craft, 

2002). 

I tre studier framkom det att deltagare kände skyldighet att berätta för de personer de 

eventuellt kunde ha smittat (Duncan et al., 2006; Lee & Craft, 2002; Swanson & Chenitz, 

1993). Behovet att berätta uppstod även då deltagare ville undvika att andra skulle tro att de 

hade drabbats av en dödlig sjukdom som cancer, då de blev mycket nedstämda just efter att ha 

fått diagnosen (Lee & Craft, 2002).

I just handed him [her brother] the money and said, I have to go 
outside, and ran and cried. And I didn’t make it outside before I 
started crying, and he didn’t know what in the world happened to me. 
He thought I had cancer and was going to die. And he came outside 
and he goes “What in the world is wrong?” [shouting] So I had to tell 
him. (Lee & Craft, 2002, s.285)

I åtta av nio artiklar var deltagare rädda för avvisande och negativa reaktioner från andra och 

valde därför att hålla sjukdomen hemlig (Blickford et al., 2007; Duncan et al., 2001; 

Hammarlund & Nyström, 2004; Lee & Craft, 2002; Melville et al., 2003; Perrin et al., 2006; 

Redfern & Hutchinson, 1994; Swanson & Chenitz, 1994). Ett sätt var att kamouflera 

infektionen som en icke-stigmatiserad sjukdom, exempelvis cancer, med förhoppning om att 

få social acceptans och undvika negativa reaktioner och avvisande (Duncan et al., 2001; Lee 

& Craft, 2002; Perrin et al., 2006). En kvinna i en av studierna kände ångest över att 

eventuellt ställas inför den situationen där hon skulle berätta om infektionen till en ny partner, 

vid händelse att hennes nuvarande relation skulle ta slut. Det svåraste med att berätta var 

rädslan över att den andre skulle reagera negativt och avvisande (Melville et al., 2003). 

Deltagare var även rädda för att andra skulle få en felaktig bild av dem (Duncan et al., 2001; 

Hammarlund & Nyström, 2004; Lee & Craft, 2002; Melville et al., 2003; Perrin et al., 2006; 
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Redfern & Hutchinson, 1994).  De kände även oro för att göra sin familj och/eller partner 

besvikna (Lee & Craft, 2002; Perrin et al., 2006)

My father would be upset. I'm his little girl angel. Everything I've done 
is good in his eyes and it would hurt him. And then my mom does not 
believe in sex before marriage. So this would be like heartbreaking. 
Strict Catholic. My mom. I just don't want her to think I'm, you know, 
knowing my mom she will definitely get out of hand and think I'm some 
whore or som ething like that just because it's an STD. I just think she 
would freak out. And she's just very conservative and she has this 
image of me and you know. (Perrin et al., 2006, s.104)

Flera deltagare blev sårade av andras reaktioner efter att ha berättat för dem att de var bärare 

av infektionen (Lee & Craft, 2004; Swanson & Chenitz, 1993). En ung kvinna berättade om 

hur fruktansvärt smärtsamt det var att se att sin svägerska städa badrummet med 

desinfektionsmedel efter att hon, med tillit och önskan om acceptans, hade berättat för henne 

att hon var infekterad (Lee & Craft, 2002).

You try to tell people and they are just -like I tried to tell my sister and 
that look on her face like "Oh, so disgusting". There wasn't anyone I 
could talk to about it because I didn't know anyone with the 
information. (Swanson & Chenitz, 1993, s.283)

Deltagare i fem av studierna var mycket medvetna om samhällets stigmatiserande attityd mot 

sexuellt överförbara sjukdomar och att dessa på något sätt associerades med ett generellt 

”dåligt beteende” (Lee & Craft, 2002; Perrin et al., 2006; Piercy, 2006; Redfern & 

Hutchinson, 1994; Swanson & Chenitz, 1993). Denna fördomsfulla attityd förekom även hos 

vårdpersonal. Deltagare upplevde vårdpersonal som hjärtlösa och tyckte att de hade en 

dömande och nedvärderande inställning vid undersökningen och vid tillfället när deltagarna 

fick diagnosen. De kände sig illa behandlade och uppläxade (Lee & Craft, 2002; Piercy, 2006; 

Swanson & Chenitz, 1993).

They [the primary care providers] were talking to me, like really 
really bad. I don’t know, I just felt like a slapper, and I’d not done 
anything wrong really and that’s just the impression that they were 
looking over me, wagging a finger at me sort of thing and I’d not 
done anything wrong. (Piercy, 2006, s.228)

De deltagande själva var med i den stigmatiserande processen. De hade negativa tankar om 

personer som var infekterade och såg dem som orena, promiskuösa människor med ett 

omoraliskt sexuellt beteende (Blickford et al., 2007; Duncan et al., 2001; Hammarlund & 
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Nyström, 2004; Lee & Craft, 2002; Piercy, 2006). Detta var orsaken till den inre konflikten 

hos deltagare, där de fördomar de hade om sjukdomen kolliderade med bilden de hade av sig 

själva som moraliskt ”korrekta” människor och därför använde de flesta förnekelse som en 

försvarsmekanism (Duncan et al., 2001; Hammarlund & Nyström, 2004; Perrin et al., 2006; 

Piercy, 2006; Redfern & Hutchinston, 1994).

I knew about them, but I don’t put myself in that group, do you know 
what I mean, like you put them in a group, like people that get 
diseases… I didn’t consider myself that type of person, I thought you 
had to be tarting about all the time to get owt like that. (Piercy, 2006, 
s.228)

Att uppleva en förändring i sitt sociala liv

I flera studier (Duncan et al., 2001; Lee & Craft, 2002; Swanson & Chenitz, 1993) beskrev 

deltagare att de på grund av sjukdomen påverkades så att de isolerade sig från omvärlden. 

Deltagare undvek sociala aktiviteter som att träffa vänner och familj. Att begränsa sig från att 

dejta andra hörde också till en av de förändringar sjukdomen förde med sig. En deltagare i 

Swanson & Chenitz (2003) menade att sjukdomen medförde ett minskat självförtroende vad 

gäller att våga etablera nära förhållanden och en annan deltagare begränsade sig till att endast 

dejta de som hade samma könssjukdom som en själv. Deltagare i Swanson och Chenitz 

(1993) och Piercy (2001) kände sig mycket ensamma i sin sjukdom och de kände sig som de 

enda i världen med en sexuellt överförbar sjukdom. Den sexuellt överförbara sjukdomen 

innebar för deltagare i Swanson och Chenitz (2003) att de tappade förtroendet för andra 

människor och att sociala relationer gick förlorade.

I don’t really feel like I’m much different person from what I was 
before, I just don’t date as often. And, you know, I go out of my way to 
avoid those kinds of situations a lot of the time – dating type situations. 
(Lee & Craft, 2002, s.281)

I flera studier (Melville et al., 2003; Redfern & Hutchinson, 2004; Swanson & Chenitz, 

2003) berättade deltagare om hur deras sexliv påverkades av sjukdomen. Deras sexlust 

minskades, de avstod från sex och undvek intimitet. Två deltagare i Lee och Craft (2002) 

beskrev att de såg på sjukdomen som ett hinder för tillgång av sexpartners. Deltagare i 

Swanson och Chenitz (1993) förändrade sitt sexliv genom att de började använda kondom 

rutinmässigt vid samlag och en annan deltagare tvingades använda förband och sängkläder 

för att förhindra smitta. Ett annat jobbigt moment för personer som deltog i studier av Lee 

och Craft (2002) och Piercy (2001) var den smittspårning som startade i samband med att de 
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blivit smittade. Denna smittspårning medförde att man blev orolig för att väcka misstankar 

om otrohet i deras förhållanden.

Några deltagare i Swanson och Chenitz (1993) beskrev att sjukdomen påverkade arbetet och 

att det var jobbigt att behöva berätta för chefen om det.

My first and second outbreaks, [I] broke out in places that I haven’t 
broken out in since. Fingertips. I was working at a cookie shop. I 
called in sick all of that week. My boss wanted to know what was 
going on, and I told him that I had little ulcerations on my fingertips 
that were dripping fluid and I didn’t want to get it on the cookies. 
(Swanson & Chenitz, 1993, s.287)

Att känna rädsla för sjukdomens fysiska konsekvenser

Deltagare i samtliga studier utryckte en stark rädsla kring sjukdomens fysiska konsekvenser 

(Blickford et al., 2007; Duncan et al., 2001; Hammarlund & Nyström, 2004; Lee & Craft, 

2002; Melville et al., 2003; Perrin et al., 2006; Piercy, 2001; Redfern & Hutchinson, 1994; 

Swanson & Chenitz, 1994). Oro för att skada sina barn eller sin partner genom att smitta dem 

var en känsla som deltagare konstaterade i två av studierna (Melville et al., 2003; Redfern & 

Hutchinston, 1994).

Like if I give them a kiss, am I going to give it to them? It’s in the back 
of your mind. Even if you know it’s not true, you still kind of worry 
about it. That’s about the only thing that’s changed in my relationship 
with my babies. (Melville et al., 2003, s.282)

Kvinnor i Perrin et al. (2006) var även oroliga och rädda för att sjukdomen, i detta fall 

kondylom, eventuellt skulle utvecklas till cancer. 

The most difficult thing was when she told me the cells could become 
cancerous. that was something serious. It was something that I could 
not believe, but had to. That was the hardest thing that I had to 
overcome. I haven't overcome it yet, but I'm overcoming it. Knowing 
that it can actually turn into cancer. I think that's the scariest thought.
(Perrin et al., 2006, s.105)

Hos personer som var infekterade av kondylom och genital herpes var sjukdomens obotlighet 

och de kvarstående märken eller vårtor efter utbrott av sjukdomen en mycket oroande detalj 

(Blickford et al., 2007; Hammerlund & Nyström, 2004; Melville et al., 2003).
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(…) I came just for a basic check up so it kind of did blow me away. 
There’s no cure for it. It would be one thing if you gave me pills or a 
shot. (Melville et al., 2003, s.282)

Den mest förekommande känslan var dock rädslan för att drabbas av sterilitet som en följd av 

sjukdomen. Rädslan fanns inte enbart hos dem som var klamydiabärande, utan även hos 

deltagare som hade drabbats av kondylom och genital herpes (Duncan et al., 2001; Lee & 

Craft, 2002; Melville et al., 2003; Piercy, 2006; Swanson & Chenitz, 1993). En deltagare i 

Swanson och Chenitz (1993), som var infekterad av genital herpes uttryckte att hon innan hon 

förstod att sjukdomen inte medförde risk för infertilitet upplevt en eventuell barnlöshet som 

en av de värsta rädslor hon ställts inför.

I was worried . . . it was the fact that it can make you infertile and 
when I had been to the doctor and I had asked her about pelvic 
inflammatory disease—like do you know if you have got it, like is there 
anyway to know how advanced chlamydia has got? And she said no 
not really until you start trying to conceive and you can't conceive that 
is when you discover, and I thought God—is this going to be the 
unknown thing until I'm trying to have a baby. (Duncan et al., 2001, 
s.197)

Att acceptera och hantera sjukdomen

I flera studier (Duncan et al., 2001; Melville et al., 2003; Piercy, 2001; Redfern & 

Hutchinson, 2004; Swanson & Chenitz, 2003) mötte deltagare sjukdomen med en positiv 

attityd. Lättnad över att ha fått diagnosen var en känsla som beskrevs av flera deltagare. 

Orsakerna till känslan var hos deltagare i Melville et al. (2003) bland annat att man genom 

diagnosen fick förklaring på tidigare symtom och för vissa berodde lättnaden på att de nu 

visste att båda två i förhållandet bar på smittan.

It made me aware that I had had herpes outbreaks for a decade only I 
didn’t know that’s what it was. And when I would have an outbreak, I 
would just assume it had to do with, I don’t know, a tampon string that 
irritated (me)...and it was just a little discomfort in that area for 
several days and then it would go away. So I guess in a little bit of a 
way finding out I had herpes was a little bit of a relief. Like, ‘Oh that’s 
what that is! (Melville et al., 2003, s.282)

Det fanns olika sätt för deltagare att hantera sjukdomen på. En del deltagare intalade sig själva 

att deras sjukdom inte är värre än AIDS och genom det mådde de bättre och fick ett ökat 

accepterande (Redfern & Hutchinson, 2004). Andra deltagare ansåg att acceptera var det enda 

man kunde göra, jämförde sjukdomen med en förkylning och upplevde att könssjukdomar var 
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en del av livet (Redfern & Hutchinson, 2004; Swanson & Chenitz, 2003). Genom att söka 

bevis på att andra också kan drabbas, prata med andra drabbade och genom att få veta att man 

är långt ifrån ensam om diagnosen uppstod en tröst och befrielse för de personer som levde 

med sjukdomen (Hammarlund & Nyström, 2004; Lee & Craft, 2002; Piercy, 2001). 

I psyched myself out that I had it – then I tried to block it out. Then I 
kept telling myself herpes was no big deal compared to AIDS. (Redfern 
& Hutchinson, 2004, s.428)

Flera deltagare fick en positiv förändring i deras liv efter att ha fått sjukdomen. En ökad tillit 

till partnern, ett tillfälle att växa som person och en given vilja att förändra sin livsstil är 

exempel på sjukdomens positiva inverkan (Melville et al., 2003; Swanson & Chenitz, 2003). 

En person tyckte att sjukdomen förde med sig något bra genom att hon i och med alla 

undersökningar som gjordes lärde känna sin kropp och sin vagina (Hammarlund & Nyström, 

2004). En deltagare i Swanson och Chenitz (2003) tillskrev sjukdomen sin framgång på 

arbetet, då han efter att ha blivit infekterad ägnade mer tid till arbetet istället för till sexuella 

relationer. En annan person i samma studie upplevde att sjukdomen förde med sig en ökad 

vilja att omvärdera sig själv och att hitta balans i sitt liv. Deltagare i Redfern och Hutchinson 

(2004) och Swanson och Chenitz (2003) förändrade sitt sexliv genom att hitta nya sätt att 

uttrycka intimitet än genom genital sex och genom att göra användandet av kondom till en 

upphetsande lek.

I realized that I had to change because I couldn’t continue doing 
things the way that I was doing them. I was out with a different guy 
every night. I couldn’t do that anymore… Knowing that being run 
down makes you break out and nobody wants to be broken out all the 
time so it makes you want to take care of yourself better and stop 
drinking and stop taking drugs and stop staying out all night- you 
know, just generally taking better care of yourself (Swanson & 
Chenitz, 2003, s.287)

Diskussion

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att leva med de sexuellt överförbara 

sjukdomarna, klamydia, kondylom och genital herpes. Studien resulterade i sex kategorier: 

Att möta diagnosen med chock, oro och förvirring; Att få sin självbild rubbad; Att ha behov 

av att prata men inte ha modet; Att uppleva en förändring i sitt sociala liv; Att känna rädsla 

för sjukdomens fysiska konsekvenser; Att acceptera och hantera sjukdomen. Resultatet visade 

att dessa sexuellt överförbara sjukdomar påverkade människans liv på flera olika sätt. Detta 
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beroende inte bara på sjukdomarna i sig, utan även på grund av den sociala stigmatiserande 

syn som finns i samhället.

I denna litteraturstudie framkom det att personer med de studerade sjukdomarna reagerade 

med chock, oro och förvirring. Diagnosen var inte väntad och detta berodde i många fall på 

grund av oförklarliga eller brist på symtom. Gray et al. (1999) vilka studerade män som levde 

med prostatacancer och deras sambos, fann att alla som drabbades av prostatacancer upplevde 

beskedet som en chock. Chockens intensitet och längd var olika från person till person och 

kom tillsammans med en känsla av att en del av det normala livet gick förlorat.

En förändring av deltagares självbild till följd av könssjukdomen betonades i resultatet av vår 

studie. Många upplevde känslor av självförakt och skam och lade skulden på sig själv då de 

ansåg att smittan var följden av sitt eget handlande. Även personer som levde med lungcancer 

upplevde en förändrad självbild då de ifrågasatte sitt eget personliga värde och sitt värde i 

andras ögon (Murray et al., 2004). Likaså visade det sig att kvinnor som drabbats av missfall 

lade skulden på sig själva för förlusten av barnet. Kvinnorna sökte förklaring på varför det 

hände och upplevde att ingen eller inget annan än de själva som burit på barnet fanns att 

skylla på (Adolfsson et al., 2004).

Att ha behov av att prata men frukta andras reaktioner betonades i resultatet av vår studie. Det 

upplevdes som en svår utmaning och många valde i stället att hålla sjukdomen hemligt. 

Liknande känslor framkom hos personer med psykisk sjukdom. Av dessa upplevde många att 

det var svårt att berätta för andra att de hade diagnostiserats med en psykisk sjukdom och att 

de medicinerades för det. Av de 46 intervjuade deltagare i studien upplevde 41 av dem

avslöjandet av sjukdomen som ett oroande och bekymmersamt problem. Att berätta för 

familjemedlemmar, vänner och arbetskamrater övervägdes på grund av den stigmatisering 

som fanns kring psykiska sjukdomar (Dinos et al., 2004). Lau och Tsui (2007) som i sin

studie i Hong Kong jämförde människors stigmatiserade syn mot personer med psykisk 

sjukdom och med HIV/AIDS, påvisade att stigmat var mycket starkare mot personer med 

HIV/AIDS. Av deltagare i studien påstod 89,9% att de hellre visade sympati till en psykiskt 

sjuk än till en HIV/AIDS smittad och de flesta av de såg på människor med HIV/AIDS som 

promiskuösa och tyckte att de förtjänade sin sjukdom. Många hade även åsikten att de 

smittade inte var värda sjukvård och önskade att det fanns en lag som begränsade dessa 

personers närvaro i en social kontext. Denna stigmatiserade syn förekom inte enbart hos 
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invånare i Hong Kong, utan även i resten av världen, enligt författarna. I vår studie visade det 

sig att många människor med klamydia, kondylom eller genital herpes var rädda för andras 

negativa reaktioner och avvisande vid ett eventuellt avslöjande av sjukdomen. Orsaker till 

rädslan för att berätta berodde på den stigmatiserande syn samhället ansågs ha på dessa 

könssjukdomar. Med anledning av detta kan vi anta att de sexuellt smittsamma sjukdomarna 

fick en mycket kraftigare stigmatiserande respons från samhället än de psykiska sjukdomarna.

I den här studien visades att även deltagare själva hade en negativ syn på sexuellt överförbara 

sjukdomar som klamydia, kondylom och genital herpes, samt att de försökte förneka att de 

var en av dem som drabbats. Cornford, Hill och Reilly (2007) beskrev i sin studie att personer 

med depression ansåg att sjukdomen var ett resultat av bristande personlighet och svaghet. De 

bagatelliserade depression som diagnos och ansåg att det endast var ett namn på en känsla 

som i stort sätt alla kunde uppleva någon gång. Även de förnekade sitt tillstånd trots att de 

hade fått diagnosen och många i deras omgivning såg tydliga tecken på depression.

Det framkom i vår studie att människor med klamydia, kondylom och genital herpes kände till 

samhällets stigmatiserande syn på sexuellt överförbara sjukdomar och att dessa sjukdomar 

ofta associerades med ett felaktigt beteende. Deltagare påpekade att även vårdpersonal bar på 

denna fördomsfulla attityd. De upplevde att vårdpersonal hade en dömande och 

nedvärderande attityd gentemot dem. HIV-positiva deltagare i en studie av Surlis och Hyde 

(2001) gav väldigt innehållsrika beskrivningar på deras upplevelser av stigmatiserande 

attityder från vårdpersonal under deras sjukhusvistelser. Sjuksköterskors attityder och 

bemötande gentemot patienter berodde enligt deltagare på den livsstil och det beteende hiv-

positiva människor ansågs ha. Att slippa negativt bemötande och att få bli bemött på lika 

villkor som vilken annan patient som helst beskrevs vara mycket värdefullt och gjorde en 

märkbar skillnad psykiskt. Deltagare upplevde att de tillfällen sjuksköterskor inte hade en 

dömande attityd skapades en stödjande miljö och de fick känslan av att vara en vanlig patient. 

Det vänliga bemötandet motiverades som särskilt viktigt i och med att man som patient redan 

befann sig i en sårbar situation där man var i behov av andra.

Personer med AIDS beskrev att de valde att bemöta och behandla vårdpersonal på samma sätt 

som vårdpersonal behandlade dem. De gånger vårdpersonals attityd var dömande och 

respektlös blev även patienters det och när sjuksköterskor var trevliga reflekterades det 

tillbaka. Sjuksköterskors respektfulla bemötande innebar att patienten i sin tur respekterade 
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deras olika roller som vårdgivare och vårdtagande (Kemppainen, O'Brien och Corpuz, 1998). 

Med den kunskapen anser vi att man som sjuksköterska bör reflektera över sitt sätt att bemöta 

patienten. Ett gott bemötande ger en positiv respons från patienten och detta främjar 

välbefinnande och tillit hos både patienter och personal. Enligt Fortenberry (2004) hjälpte ett 

bättre bemötande och en mer öppen syn på genital herpes till att minska smittspridning, 

genom att personer sökte vård vid symtom och testade sig. Med ett värdigt bemötande och en 

icke stigmatiserande syn vill vi tro att patienter känner sig trygg inför att söka vård vid 

misstanke om infektion så att smittspridningen begränsas.

Att våga prata med sjuksköterskan, öppna sig och gråta ut upplevdes viktigt men blev 

omöjligt de gånger det fanns stigmatiserande och negativa attityder inblandade. Istället valde 

deltagare att inte prata med sjuksköterskan, att istället dra sig undan och inte be om hjälp trots 

att de behövde. En trygg miljö med tillit och förtroende för vårdpersonal utan negativa 

attityder innebar att deltagare kunde sova bättre, be om hjälp vid behov och prata mer öppet 

om sina känslor och upplevelser (Kemppainen et al., 1998). Løgstrup (1994, s. 48-50) menar 

att i varje möte människor emellan ges ett outtalat krav då man med tillit utelämnar en del av 

sitt liv i den andres hand. När man som patient söker vård får vårdpersonal ett outtalat krav att 

behandla denne väl och inte försumma den tillit patienten visar när denne blottar sig och 

lägger sitt liv i våra händer. Antonovsky (2005, s. 169-171) påstår i sin tur att vårdpersonal 

kan höja människors känsla av sammanhang (KASAM) genom att i varje möte med patienten 

skapa en miljö som leder till en upplevelse av förutsägbarhet, balans och meningsfullhet. 

Däremot kan ett bemötande som skapar rädsla, osäkerhet och hjälplöshet vara till skada och 

skapa en upplevelse som patienten inte klarar av att reda ut själv. I den aktuella studien visade 

människor med en av de studerade sexuellt överförbara sjukdomar att de upplevde att 

vårdpersonal hade en dömande attityd och nedvärderande inställning. De kände sig illa 

behandlade och detta ledde till självförakt, mindervärdeskänsla och förtvivlan hos deltagare.

I litteraturstudien beskrevs även hur de sexuellt överförbara sjukdomarna hade en negativ 

inverkan på de infekterades sociala liv. Isolering från omvärlden och undvikande av sociala 

aktiviteter med vänner eller familj hörde till sjukdomens konsekvenser. Att de tappade 

förtroende för andra människor innebar att såväl nya som gamla relationer gick förlorade. 

Likaså påverkades yrkeslivet hos deltagare då de ständigt tvingades sjukskriva sig på grund av 

utbrott av sjukdomen. Goggin et al. (2001) som studerade kvinnors perspektiv av att leva med 

HIV fann att dessa också upplevde social isolering och förlust av möjlighet till relationer. De 



21

kände sig annorlunda än alla andra människor då sjukdomen också hade påverkat deras 

kapacitet att arbeta.

Sjukdomarnas fysiska konsekvenser så som risk för infertilitet och cancer medförde en känsla 

av rädsla hos deltagare i denna studie. Risken att smitta sjukdomen vidare till sin familj 

orsakade känslor av oro och många hade en fel insikt om hur dessa sjukdomar smittades. Att 

sjukdomen var obotlig hörde också till dessa rädslor. Kitzinger och Willmott (2002) visar i sin 

studie om kvinnors upplevelse av att leva med polycystisk ovariesyndrom (PCOS) att 

skräcken över infertilitet som följd av sjukdomen var den starkaste känsla hos dessa kvinnor. 

Ångesten över att vara steril mynnade ut i en känsla av att vara onormal och oduglig som 

kvinna. Faktumet om att PCOS behandlades med antikonceptiva tabletter var inte speciellt 

hjälpsam i denna situation. I en studie av Conrad, Garrett, Cooksley, Dunne och MacDonald 

(2006) framkom det att personer som levde med hepatit C upplevde rädsla för att smitta 

andra. Även här hade många felaktig kunskap om hur smittan fördes vidare till andra. En 

deltagare hade till exempel slutat bada med sina barn för rädslan av att även dem skulle 

smittas. De oroade sig inte bara för att föra vidare smittan till sina barn eller partner utan 

likaså upplevde de ett ansvar över att skydda sjukvårdspersonal genom att påminna dem om 

användandet av skyddsutrustning. 

Resultatet i kategorin ”Att acceptera och hantera sjukdomen” visar att några deltagare i 

studien mötte sjukdomen med en positiv attityd och lättnad över att ha fått en förklaring för 

tidigare symtom. Sjukdomen bidrog till en gynnsam livsstilsförändring hos deltagare och ett 

mer positivt sätt att tänka förvärvades. Några ansåg att sjukdomen var en del av livet och 

tillskrev den sin framgång på arbetet. Andra deltagare upplevde lättnad över att båda partners 

i relationen bar på sjukdomen. Samma känslor uttryckte deltagare i en studie av Koch, Kralick 

och Taylor (2000) där upplevelser av män som levde med diabetes studerades. Dessa män 

kände att diagnosen hade gett dem en förklaring på tidigare symtom och att sjukdomen var det 

bästa som kunde ha hänt dem, då den hade uppmuntrat dem att förändra sin livsstil till en 

mycket hälsosammare sådan. Även här accepterades sjukdomen och sågs som en del av livet. 

I studien betonades också att deltagare som levde i en relation där båda partners hade 

sjukdomen upplevde en känsla av tillhörighet och styrka. De upplevde samtidigt en lättnad 

över att veta att partnern, som hade mer erfarenhet av sjukdomen, kunde undervisa dem 

(Kock, Kralick & Taylor, 2000).
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Metoddiskussion

I denna litteraturstudie har vi använt oss av en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Denna metod är systematisk, skapar struktur i analysarbetet och passade i studien då den avser 

att studera och beskriva subjektiva upplevelser med ett inifrånperspektiv. 

Trovärdigheten i studien styrks genom att författarna använder sig av tydlig referensteknik för 

att läsaren skall kunna gå tillbaka till ursprungskällan och genom att forskaren fångar in 

verkligheten (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). Artiklarna i analysen granskades kritiskt 

utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006, s. 156) bedömningsprotokoll för kvalitativa 

studier. Missbedömningar av studiernas kvalitet kan dock ha åstadkommits på grund av den 

begränsade kunskap författarna har av kvalitetsgranskning. I dataanalysen har författarna varit 

textnära och analyserat tillsammans för att undvika personlig tolkning av material. Vi har 

jämfört resultatet med syftet och originaltexten för att inte förlora innebörd i texten. Vi har 

använt oss av citat, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) också stärker trovärdighen 

genom att läsaren på detta sätt ser hur forskaren uppfattat materialet. Litteraturstudien har 

genomförts under kontrollerade former med ett antal seminarier under forskningens gång. 

Detta innebär att trovärdigheten har styrkts ytterligare, genom stöd av handledare, lärare och 

kurskamrater. Materialet till analysen är skriven på engelska och sedan översatt till svenska, 

vilket innebär att nyanser i informationen kan ha gått förlorad på grund av översättningen. 

Genom att undvika en skriftlig översättning och kondensera direkt från originaltexten på 

engelska har vi försökt minimera risken för tolkning.

Avseende pålitlighetsaspekten skall läsaren ha möjlighet att följa hela forskningsprocessen 

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). Vi har stärkt pålitligheten genom att detaljerat visat 

processens gång och hänvisat till källor. Den har även stärkts genom att litteratursökning och 

analysmetod är utförligt beskrivet.

Överförbarhet handlar om att kunna överföra resultatet till personer i liknande situationer 

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). Resultatet i vår studie kan överföras till personer i 

liknande situationer, då de analyserade studierna gjordes i flera olika kontexter, geografiskt 

och kulturellt. Det låga antalet artiklar kan uppfattas som en svaghet i detta påstående, men ett 

rikt innehåll i varje artikel försäkrade datamättnaden för vår studie vilket tillåter författarna 

komma till denna slutsats.
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Graneheim och Lundman (2004) anser att forskare som är nya inom kvalitativa 

forskningsmetoder bör användas av en kvalitativ manifest innehållsanalys. En alternativ 

forskningsmetod kunde ha varit en latent innehållsanalys så att den underliggande meningen i 

varje textenhet upptäcktes, men metoden kräver en större forskningserfarenhet och 

medvetenhet från forskaren.

Slutsatser

I vår litteraturstudie framkommer det att människor med klamydia, kondylom och genital 

herpes upplever en stor omställning i livet, både hos sig själva och hos omgivningen. Sexuellt 

överförbara sjukdomar associeras inte sällan med ett promiskuöst och avvikande sexuellt 

beteende. Resultatet visar att personer med de studerade sjukdomarna upplever ett stort behov 

av att prata om sin diagnos men rädslan för negativa reaktioner och dömande attityder gör 

detta till ett ångestladdat och svårt steg att ta.

Den stigmatiserande bild samhället och de drabbade själva har på dessa sjukdomar finns 

enligt studien även hos vårdpersonal och det betraktas i författarnas ögon som mycket 

bedrövligt och upprörande då vårdpersonal kan ha en avgörande roll i avskaffandet av de 

stigmatiserande attityder samhället har gentemot de drabbade. De berörda beskriver hjärtlösa 

och dömande bemötanden i vårdsammanhang. Vi anser att detta kan innebära en minskad 

tilltro för vården och ett bristande uppsökande av hjälp vid infektion, vilket i sin tur ökar 

risken för smittspridning och det lidandet de drabbade går igenom. Genom att ge kunskap om 

hur personer med klamydia, kondylom och genital herpes upplever sin situation och 

förändringen av sin vardag och framtid vill vi hoppas på att vårdpersonalen får en djupare 

förståelse för i vilken utsträckning ett stigmatiserat och inadekvat bemötande kan påverka 

dessa människor. Med denna kunskap som verktyg kan vårdpersonalen informera och 

undervisa samhället om sjukdomarna och om hur man kan skydda sig från dessa. Vår studie 

kommer därför att presenteras på olika sjukhus och vårdinrättningar i Norrbotten och 

Västerbotten.

Ur forskningssynpunkt saknar vi genomförda studier där svensk vårdpersonals attityder mot 

personer som har drabbats av de studerade sexuellt överförbara sjukdomarna undersöks. Vi 

ställer oss frågorna: finns det några skillnader hos stigmatiserande vårdpersonal gällande 

ålder, kön och/eller yrkesroll? I vilken utsträckning förekommer ett sådant bemötande? Har 
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det geografiska området betydelse för hur förekommande stigmatiseringen är? Det är också 

angeläget att studera personalens kunskap om de drabbades upplevelser och känslor. Denna 

forskning tillsammans med utbildning hoppas författarna kan frambringa större kunskap om 

hur personer med klamydia, kondylom och/eller genital herpes upplever sjukdomen och hur 

den inverkar på deras liv. Författarna tror vidare att detta också kan leda till en början på ett 

förebyggande arbete gentemot de nuvarande attityderna och möjliggöra ett värdigt bemötande 

och omhändertagande av patienter med en sexuellt överförbar sjukdom.

Ett annat intressant ännu inte studerat område i Sverige och Skandinavien är en kartläggning 

av gemensamma faktorer hos de drabbade och den livsstil som genomsyras i de smittade 

personernas liv. Med studier kring detta hoppas författarna att samhället får en mer 

accepterande inställning gentemot dessa sjukdomar. Den tänkta forskningen skulle 

förmodligen visa att de drabbades livsstil inte nödvändigtvis kopplas till ett avvikande 

sexuellt/socialt beteende då detta påvisas i aktuella studier från andra länder med liknande 

sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden.
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